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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

Maraknya keberadaan produk import saat ini memenuhi kondisi 

pemasaran di Indonesia. Produk yang ditawarkan pun beragam, mulai dari 

kendaraan, alat elektronik, pakaian, tas, kosmetik hingga mainan anak. Salah 

satu produk yang sangat diminati oleh masyarakat adalah pakaian import. Tidak 

sulit untuk menemukan toko yang menjual pakaian import karena hampir di 

setiap mall dan pasar tradisional menyediakan pakaian import. 

Maraknya penjualan serta pembelian produk import salah satunya 

dikarenakan oleh nilai barang import di Indonesia yang dianggap lebih berkelas 

atau berkualitas dibandingkan dengan produk lokal. Sehingga sebagian orang 

berlomba–lomba untuk membeli produk–produk import. Hal ini menunjukkan 

adanya harapan bahwa nilai barang import yang berkelas akan mewakili nilai-

nilai atau konsep yang ada pada diri pemakai atau pemiliknya.  

Bisnis pakaian import second pun kini berkembang pesat, terutama di 

daerah perkotaan. Dengan karakter konsumen yang sebagian besar ingin tampil 

serba ber-merk dengan tingkat ekonomi menengah kebawah. Namun, tidak 

jarang orang-orang dari kelas ekonomi menengah keatas pun bersedia berdesak-

desakkan untuk mencari pakaian atau aksesoris yang mereka inginkan ditoko 

pakaian second. Jenis barang yang dijual bermacam-macam, mulai dari kaos, 

kemeja, jaket, celana pendek, celana panjang sampai selimut-selimut tebal 

dengan harga relatif murah. 

Ditengah mahalnya harga pakaian ditoko pakaian dan butik, pakaian 

second dari luar negeri saat ini menjadi alternatif bagi masyarakat. Selain murah, 

para peminatnya pun berpeluang membawa pulang pakaian bermerk yang masih 

bagus untuk digunakan. Sebagian besar pedagang mendatangkan pakaian 

tersebut dari berbagai negara di Asia seperti Singapura, Malaysia, China, dan 

Hongkong. Kini pakaian tersebut menjadi pilihan masyarakat, bahkan 
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pembelinya pun bervariasi mulai dari kalangan menengah kebawah sampai 

kalangan menengah keatas. (ANS/Suhatman, 2001) 

Tingginya tingkat pembelian atau permintaan dari konsumen usia 

dewasa pada pakaian import second sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari, misalnya pada konsumen pria dewasa berminat terhadap pakaian-

pakaian import seperti kemeja untuk kebutuhan kerja, serta jaket untuk 

berkendaraan roda dua. Sedangkan ibu-ibu rumah tangga atau konsumen wanita 

usia dewasa melakukan pembelian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

termasuk kebutuhan akan pakaian anak mereka. Sedangkan para mahasiswa 

membeli pakaian import second dikarenakan model-model pakaian di toko 

tersebut unik, bervariasi, dan jumlahnya terbatas sehingga menimbulkan kesan 

lebih personal atau berbeda dengan model pakaian yang diperjualbelikan di mall 

atau toko baju lainnya, serta kualitasnya yang baik dan berasal dari luar negeri. 

Kekurangan dari pakaian import second hanyalah karena pakaian-pakaian 

tersebut pernah digunakan oleh orang lain sebelumnya yang biasa disebut bekas. 

Dari besarnya perhatian dan ketertarikan masyarakat tersebut, maka 

dapat dikatakan minat membeli terhadap barang import second tinggi. Menurut 

Kotler dan Armstrong (1997) bahwa orang akan memiliki minat atau menyukai 

terhadap sesuatu itu jika dianggap dapat memproyeksikan kualitas yang sama 

dengan dirinya. Maka minat membeli masyarakat tinggi dikarenakan adanya 

pemikiran bahwa pakaian import dianggap dapat memproyeksikan kualitas yang 

sama dengan dirinya yaitu berkelas dan dipandang positif oleh lingkungan, 

namun bagaimana jika pakaian import tersebut second atau bekas. 

Dalam hal ini minat membeli merupakan bagian penting yang 

mengawali perilaku konsumen. Menurut Engel, et al. (1994) dapat dikatakan 

bahwa perilaku konsumen sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam 

mendapatkan, mengkonsumsi serta menghabiskan produk dan jasa, termasuk 

proses keputusan yang mendahului tindakan tersebut. Minat membeli merupakan 

hal yang mendahului atau awal dari proses menuju kearah tindakan pembelian 

yang dilakukan oleh calon konsumen. Minat membeli pada calon konsumen 

tersebut berupa adanya rasa ketertarikan terhadap produk-produk dan jasa, guna 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginannya yang belum 



3 
 

 

tercapai. Adapun pertimbangan yang dapat mempengaruhi dalam minat membeli 

seseorang yang nantinya akan mempengaruhi perilaku pembeliannya, yaitu 

kualitas produk, harga, kemasan produk, serta kebutuhan akan barang. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Mutiara (2008) menyatakan bahwa 

ada hubungan yang positif dan sangat signifikan antara image product dengan 

minat membeli dalam arti jika remaja memiliki image product yang positif 

terhadap pakaian batik maka minat membeli pakaian batik pada remaja juga 

cenderung tinggi, dan apabila remaja memiliki image product yang negatif 

terhadap pakaian batik maka minat membeli pakaian batik pada remaja juga 

cenderung rendah. Adapun sumbangan efektif image product terhadap minat 

membeli yaitu 45,7% sedangkan 54,3% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Pada penelitian yang dilakukan Sujatmoko (2005) menyatakan bahwa 

tayangan iklan Honda Supra Fit versi “Komentar Masyarakat” di televisi 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat membeli masyarakat 

dengan persentase sebesar 60% dan sisanya 40% merupakan minat membeli 

yang dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Widyananta (2005) menyatakan 

bahwa penggunaan selebritis sebagai model iklan Oli Top One ditelevisi 

berpengaruh terhadap minat membeli masyarakat sebesar 43% dan 57% sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian. 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2010) menyatakan bahwa 

ada hubungan positif dan sangat signifikan antara citra merek kartu CDMA 

dengan minat membeli konsumen. Dari hasil perhitungan ditemukan bahwa citra 

merek memiliki sumbangan efektif terhadap minat membeli sebesar 60,5% dan 

sisanya 39,5% disebabkan oleh faktor lain seperti harga, pelayanan, dan kualitas 

produk yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Normalasari (2010) menyatakan 

bahwa ada hubungan positif dan sangat signifikan antara harga diri dengan minat 

membeli notebook, apabila harga diri tinggi maka minat membeli notebook pun 

tinggi. Adapun sumbangan efektif harga diri terhadap minat membeli adalah 

sebesar 11, 3% sedangkan 88,7% termasuk variabel lain yang tidak diteliti. 
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Dari penelitian-penelitian diatas menunjukkan bahwa nilai suatu produk 

(image product), citra produk, unsur iklan serta penggunaan selebritis juga ikut 

mempengaruhi minat membeli konsumen. Searah dengan penelitian tersebut, 

bahwa jenis pakaian luar negeri yang berkelas dan berkualitas tinggi yang sering 

dilihat diberbagai media begitu menarik, apalagi jika model pakaian tersebut 

seperti yang dikenakan oleh artis idola masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa 

sikap yang dikembangkan oleh konsumen terhadap suatu produk tidak lagi 

didasari atas manfaat produk itu, tetapi lebih didasarkan atas kemampuan merk 

produk itu dalam mengekspresikan nilai-nilai yang ada pada diri mereka. 

Bahkan sebagian masyarakat kini tidak hanya sekedar membeli pakaian sesuai 

kebutuhannya saja, melainkan lebih memilih pakaian dengan berbagai macam 

alasan yang jauh dari kebutuhan yang mendasar akan pakaian itu sendiri. 

Tinggi rendahnya minat membeli dapat dilihat dari adanya perasaan 

senang atau tidak terhadap produk tersebut, yaitu apakah ada rasa puas dari diri 

yang membangkitkan rasa untuk lebih memberikan pemusatan pada produk 

tersebut atau tidak. Kemudian dengan melihat atau mengobservasi partisipasi 

konsumen dalam suatu aktivitas yang sehubungan dengan produk tersebut, yaitu 

ada tidaknya perhatian konsumen terhadap produk, dimana konsumen 

melakukan pemusatan pada produk yang dilakukan secara sadar dengan adanya 

keinginan untuk memilikinya atau tidak. Kemudian apakah konsumen 

melakukan pencarian produk atau tidak. Jika kesemua hal tersebut terpenuhi 

barulah seseorang itu dikatakan memiliki minat yang dalam hal ini adalah 

pakaian import second. 

Adapun perasaan senang untuk tertarik membeli suatu produk dapat 

dilihat dari sifat-sifat perasaan, salah satunya yaitu dapat mengarahkan tingkah 

laku dan perasaan sesorang sehingga dapat memperkuat atau memperlemah 

tindakan seseorang. Sehingga apabila konsumen mempunyai perasaan senang 

terhadap pakaian import second, maka akan mempunyai pengaruh pada tindakan 

konsumen tersebut dengan membeli pakaian tersebut. Pada dasarnya perasaan 

konsumen terhadap sutu produk akan berpengaruh pada kuat atau lemahnya 

konsumen untuk membeli. 
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Konsumen pakaian import second tidak hanya dari kalangan ibu rumah 

tangga saja, namun ada juga dari kalangan mahasiswa. Anak-anak muda 

termasuk mahasiswa saat ini sudah terpengaruh dengan kultur negara luar, 

mereka lebih memilih membeli baju bekas karena ingin meniru gaya tokoh atau 

artis luar negeri. Para konsumen tersebut memiliki alasan-alasan tersendiri, 

diantaranya adalah tuntutan untuk tampil maksimal disetiap kesempatan, serta 

alasan ekonomi. (Anon., 2009) 

Pakaian import second banyak diminati oleh mahasiswa khususnya dari 

kalangan yang mengetahui merk ternama dunia. Sebut saja merk levis, gucci, 

elle, pumma, burberrys, nike, polo, get used, louise vuitton, christian dior, dan 

merk lainnya. Selain sesuai dengan posisi keuangan mahasiswa yang terbatas, 

juga menggambarkan gairah akan gaya pakaian-pakaian yang tidak ada 

kembarannya karena biasanya berjumlah terbatas atau hanya tersedia satu buah 

saja sehingga terkesan lebih personal. Barang personal inilah yang tidak didapat 

jika membeli pakaian di mall atau supermarket, dimana pakaian-pakaian yang 

dijual disana rata-rata dibuat secara massal atau dibuat dalam jumlah banyak. 

Umumnya anak-anak muda ini bersikap malu saat membeli pakaian second.  

Sikap malu dari konsumen pakaian import second ini disebabkan oleh respon 

sebagian besar masyarakat yang menganggap pakaian second adalah sesuatu 

yang tidak jelas asal usulnya, juga berkesan kumuh karena dibeli ditempat yang 

sudah dikenal sebagai toko pakaian second. (Ambarini, 2011) 

Para mahasiswa memiliki minat-minat pribadi, seperti minat pada 

penampilan diri dan minat pada pakaian (Hurlock, 1980). Perhatian terhadap 

pakaian dan perhiasan tetap berperan kuat dalam masa dewasa dini. Seseorang 

mengetahui bahwa penampilan itu penting bagi keberhasilannya disemua bidang 

kehidupan, sehingga mereka sering menghabiskan banyak waktu dan uang untuk 

pakaian dan perhiasan. Selain itu, minat terhadap pakaian tidak menjadi 

berkurang dengan bertambahnya usia. Bahkan perhatian itu bertambah apabila 

orang merasakan manfaat pakaian ber-merk dan menarik dalam pergaulan. 

Perkembangan mahasiswa dalam menjalani kehidupannya tak lepas dari faktor 

yang mempengaruhinya, seperti lingkungan yang berada disekitarnya. 

Mahasiswa yang mampu beradaptasi dalam lingkungan, akan mengetahui siapa 
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dirinya dan mampu mengembangkan sikap serta perilakunya. Individu yang 

memiliki harga diri tinggi akan memiliki evaluasi diri dan keberhargaan diri 

yang kuat, sehingga mampu mengembangkan sikap dan perilaku yang tidak 

mudah terpengaruh oleh lingkungan. Sehingga individu yang memiliki harga diri 

tinggi akan lebih memiliki minat atau ketertarikan untuk membeli pakaian sesuai 

dengan kebutuhannya, dan sebaliknya individu dengan harga diri rendah tidak 

akan mempermasalahkan pemilihan pakaian import second karena pakaian 

tersebut merupakan pakaian bermerk yang memiliki kualitas dan tampilan yang 

masih bagus. Hal tersebut merupakan ekpresi dari gambaran diri yang dimiliki 

agar sesuai dengan gambaran diri yang diinginkan. 

Suatu sikap yang paling penting ditunjukkan dan dikembangkan oleh 

seseorang adalah sikap terhadap diri sendiri. Bagaimana ia memandang dirinya 

sendiri, mengembangkan potensi yang dimilikinya, dan menghargai dirinya 

sendiri. Harga diri dalam kehidupan sehari – hari sering dikaitkan dengan situasi 

tersinggung atau penghargaan terhadap diri maupun orang lain yang dinilai 

melalui perilaku orang yang bersangkutan. Harga diri merupakan salah satu 

kebutuhan penting manusia. Maslow dalam teori hierarki kebutuhannya 

menempatkan kebutuhan individu akan harga diri sebagai kebutuhan pada level 

kedua sebelum kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan akan harga diri begitu 

besar dalam sisi manusia, manusia dapat mengaktualisasikan dirinya jika 

kebutuhan akan harga diri sudah terpenuhi. 

Sebuah perilaku yang salah dan menyimpang dimata masyarakat dapat 

mempengaruhi harga diri seseorang. Kesalahan persepsi yang terjadi di 

masyarakat saat ini membuat individu berlomba–lomba agar dipandang oleh 

masyarakat sebagai orang yang mempunyai harga diri tinggi sehingga akan 

mempengaruhi image-nya dimata masyarakat. Kedudukan dan status sosial 

individu akan mempengaruhi kepercayaan diri dan harga diri seseorang. Maka 

tak jarang individu rela mengeluarkan uang dengan jumlah yang besar hanya 

untuk mendapatkan pengakuan dari kelompok sosialnya. Hal ini wajar adanya, 

mengingat manusia sebagai makhluk sosial yang ingin diakui keberadaannya. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putra (2005) menyatakan bahwa 

semakin tinggi harga diri maka semakin rendah kecenderungan gaya hidup 
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konsumtif, dengan sumbangan efektif harga diri terhadap gaya hidup konsumtif 

sebesar 13,2% dan sisanya 86,8% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2008) menyatakan 

bahwa self esteem yang tinggi akan dapat melakukan keputusan membeli dengan 

tepat, yaitu sesuai dengan kebutuhan dan harapan. Begitu pula sebaliknya saat 

self esteem rendah maka keputusan membelinya tidak tepat yaitu tidak sesuai 

dengan kebutuhan dan harapan. Karena dengan self esteem tinggi maka orang 

akan mampu bersikap mandiri yaitu mampu membuat pilihan dan mengambil 

keputusan membeli sesuai dengan kebutuhannya, melakukan evaluasi alternative 

yang benar, yaitu info yang diperoleh akan dikembalikan pada alasan 

menginginkan produk tersebut bukan karena pengaruh dari orang lain. Self 

esteem memberikan sumbangan efektif terhadap keputusan membeli ponsel high 

class sebesar 20,3% sedangkan 79,7% adalah faktor lain. 

Dari penelitian-penelitian diatas maka dapat dikatakan bahwa harga diri 

mempengaruhi gaya konsumtif serta keputusan membeli seseorang. Semakin 

tinggi harga diri seseorang maka kecenderungan akan gaya konsumtif semakin 

rendah serta  dapat melakukan keputusan membeli dengan tepat sesuai dengan 

kebutuhan dan harapan. Sedangkan orang dengan harga diri rendah 

kecenderungan akan gaya hidup konsumtifnya semakin tinggi dan akan 

melakukan keputusan membeli tidak tepat, yaitu tidak sesuai dengan kebutuhan 

dan harapannya. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan bahwa 

harga diri seseorang akan membentuk minat membeli mereka terhadap produk, 

bilamana produk yang dibeli sesuai dengan apa yang diharapkannya. 

Pengetahuan atau bahkan pengalaman dalam menggunakan suatu produk, 

tentunya tak lepas dari proses berpikir mengenai kelebihan dan kekurangan 

produk tersebut, juga adanya perasaan senang atau tidak terhadap produk yang 

berujung pada pengambilan keputusan. Berdasarkan hal inilah, konsumen yang 

dalam hal ini adalah mahasiswa mengevaluasi kinerja produk secara 

menyeluruh. Bila mahasiswa memiliki sikap positif atas sebuah produk, tentunya 

mereka juga mempunyai komitmen terhadap produk, sehingga memiliki 

kepercayaan akan produk tersebut. Hal tersebut tentunya tak lepas dari 
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kepemilikan harga diri mahasiswa. Harga diri yang dimiliki dapat menjelaskan 

bagaimana mahasiswa dapat menyatakan minatnya terhadap suatu produk, 

sehingga mempengaruhi mereka untuk melakukan pembelian atau tidak. 

Mahasiswa yang menunjukkan perasaan dan sikap percaya diri, diri berharga, 

diri mampu, perasaan berguna dan penting didunia akan memiliki kriteria yang 

tinggi dalam peminatan atau pemilihan produk, sehingga mahasiswa tersebut 

lebih memilih pakaian import yang masih baru dan bukan pakaian import yang 

second atau pernah digunakan oleh orang lain. Berbeda dengan mahasiswa yang 

memiliki sikap canggung, lemah, pasif, tergantung, penakut, tidak mampu 

mengatasi tuntutan hidup dan rendah diri dalam bergaul, maka mahasiswa 

tersebut tidak memiliki kriteria atau standart yang tinggi dalam pemilihan 

produk, sehingga mereka tidak mempermasalahkan pemilihan pakaian pada toko 

pakaian import second walaupun orang lain memandang negatif asalkan apa 

yang menjadi kebutuhan mereka tercapai. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai “Hubungan antara harga diri dengan minat 

membeli pakaian import second pada mahasiswa”. 

 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara harga diri dengan minat membeli 

pakaian import second pada mahasiswa. 

 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan 

antara harga diri dengan minat membeli pakaian import second pada mahasiswa. 

 

 

 

 

 



9 
 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Secara Teoritis 

Dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu psikologi khususnya 

psikologi industri & organisasi mengenai sikap konsumen. 

2. Secara Praktis 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan sumbangan 

informasi kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain 

mahasiswa dan para penjual pakaian import second.  

 


